2021-03-02

Mötesanteckningar styrgrupp RPO rehabilitering,
habilitering och försäkringsmedicin

Datum

2021-05-10, kl. 14.30-16.00

Plats

Zoom

Närvarande

Susanne Almers, Mayvor Källgren, Ann-Britt Ekvall, Linda
Andlöw

Förhinder

Stefan Bragsjö, Lena Törnfeldt, Pernilla Järnvall Hint

Inledning och fastställande av dagordning

Ordförande Susanne Almers hälsade välkommen till mötet.

1. Föregående mötesanteckning

Genomgång av mötesanteckningar från föregående möte i styrgruppen 2021-03-02
Mötesanteckningarna lades därefter till handlingarna.

2. Syfte med mötet
Samla ihop trådarna som förenar oss då vi jobbar i många olika delar, stärka vi-känslan.
Stämma av vad vi är. Utmaning med att vi är väldigt olika inom RPO. Vi kan vara en liten
pusselbit i nästan alla kunskapsstöd, men blir svårt att hantera alla remisser. Då vi är i
ganska nya i kunskapsstyrning, RPO och NPO. Vi får fundera på hur vi ska planera för
mötesstrukturen.

3. Kort rapport respektive grupp
Habiliteringen har inte träffats pga olika orsaker, däremot finns en undergrupp som
jobbar med informationsmatreal som ska ut till 1177 (info anpassad till personer med
lindrig intellektuell funktionsnedsättning samt översättning till 5 olika språk). Habiliteringen
har haft årsmöte där information om vilket arbete som är aktuellt i NPO. Finns också
chefsmöten angående funktionsnedsättning.

1

Försäkringsmedicin jobbar med strukturerat arbetssätt, ska utvärderas innan det
planeras för att starta implementeras i höst. Man jobbar också med att få ut en text
angående sjukskrivning på 1177, i nuläge är det försäkringskassan har sin information där
men syd-östra kommer att göra sin egna. Har nätverk där SKR samlar Regionernas
processledare inom försäkringsmedicin till möte. Arbete görs också angående smärta och
psykiskohälsa.
Rehabilitering viktigt område Covid-19. Utvecklingsprogram som startar 20/5 med 8
tillfällen för att skapa rörelse i allt som ska implementeras via kunskapsstyrningen,
samarbete sjukvårdsledningen, Göran Henriks, RPO Rehab är programledning.
Utvecklingsarbete i Syd-östra SR regional arbetsgrupp RAG angående hjärtrehabilitering
genom fysisk aktivitet och träning är uppstartad. Första linjens digitala vård, FLDV.

4. Rapport från NPO
Covid-19 har skapats samverkansarena , 6 olika NPO som har regelbundna möten. Har
varit 2 möten det 3:dje är den 28/5 då är det fokus på försäkringsmedicin. Evidensbaserad
kompetensutveckling och arbete med vårdprogram på Habilitering.Kommande steg är att
implementera generiska modellen för rehabilitering.Siv kommer att tillsammans med
Stefan vara representant i vår styrgrupp för att täcka för varandra då möten ibland krockar.

5. Kommunal representation i NPO
Annelie Forsgren är ny kommunal representant i NPO. Samtal kring att vi behöver fundera
vidare på hur/om vi kan knyta kommunal representation även till RPO.

6. Uppdrag för RAG, behov om att förtydliga processen?
Uppstart har skett av RAG sekundärprevention genom fysisk aktivitet och träning för
personer med hjätsjukdom. Mall finns för uppdrag för RAG på Syd-östras webbsida. Kan
finnas behov av att komplettera med lathund i hur man startar en RAG.

7. Inventera pågående forskningsarbeten
Linda tar kontakt med Malin för att efterhöra om det finns en gjord inventering.

8. Mailpolicy angående remisser samt nomineringar
Susanne och Linda ska ha möte med Siv för att diskutera rutin kring remisshantering/mail
samt nomineringsprocesser.
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9. Intranätsidan syd-östra sjukvårdsregionen
Sidan är under utveckling, Linda tar kontakt med Conny Thålin angående vem som har
behörigheter att publicera på sidan. Varje grupp ska kunna ha plats för publicering av
arbetsmaterial mm.

10. Behov av möten i RPO
Planera för fysiskt möte våren 2022.Med utrymme att arbeta i arbetsgrupperna och även
gemensamt möte.

11. Kommande möten med styrgruppen
13 September 14.30-16.00
22 November 14.30-16.00

Vid anteckningarna
Linda Andlöw
Processtöd RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
Justering av mötesanteckningar
Susanne Almers
Ordförande RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
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